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1. Introducció a la mecanica quantica 
Antecedents histories.- Ones i partícu1es.- Principi d'inceriesa.- Mecanica quantica. L'equació de 
Schrodinger.- Partícula en una caixa. 

2. ~ t o m  d9hidrogen 
L'atom d'hidrogem- Concepte d'orbital hidrogenoide.- Representació dels orbitals.- Spin 
electronic. 

3. ~ t o m s  polielectrbnics 
Aproximació dels electrons independents.- Orbitals atbmics i nivells d'energia.- Apantallament 
dels electrons i cirrega nuclear efectiva.- Principi d'exclusió de Pauli.- Configuració electronica. 
Excepcions a la regla de 1'Aufbau.- Regla de Hund.- Regles de Slater. 

4. La taula peribdica 
Introducció historica.- Ordenació dels elements segons el nombre atomic.- Classificació dels 
elements en grups, períodes i blocs.- Propietats peribdiques dels atoms.- Radi atomic i radi ibnic.- 
Potencial d'ionització.- Afinitat electr6nica.- E1ectronegativitat.- Altres propietats: estat d'oxidació, 
basicitat, caracter metil.lic. 

5. Introducció a I'enllaq químic 
Estats d'agregació i molecules discretes.- Tipus d'enllaq.- Parametres estructurals i energktics: 
determinació experimental.- Polaritat de I'enllaq i moment dipolar. 

6. Estructura i geometria de les mol6cules discretes 
Estructures de Lewis.- Conceptes de ressonancia, ordre d'enllaq, carrega formal i estat d'oxidació.- 
Geometria molecular: teoria de la repulsió de parells electrbnics (VSEPR). 

7. Teories de l'enllaq químic en les molkcules discretes 
La inolecula d'hidrogen.- Aproximació de Born-0ppenheimer.- Teoria de I'enllaq de valencia. 
Orbitals híbrids.- Teoria dels orbitals moleculars. Aproximació CL0A.- Molecules diatbmiques 
homonuclears i heteronuc1ears.- Molkcules poliatt~miques. 

8. L'enllay en els sblids 
Tipus de solids.- Estructures cristal.lines.- Enllaq metal,lic. Teoria de bandes. Metalls, 
semiconductors i aillants.- Sblids ionics. Energia reticular. Cicle de Born-Haber.- Sblids covalents.- 
Solids moleculars. Forces intermoleculars: enllaq d'hidrogen, forces de van der Waals. 
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Normes d'avaluació 

1. La nota final de  I'assignatura s'obtindra de la mitjana ponderada de les notes de dues 
proves d'avaluació parcials i de l'examen final o bé només de la nota d e  I'examen final. 

2. La primera prova parcial tindra lloc el dia 3 de novembre de 15:OO a 17:OO. 

3. La segona prova parcial tindra lloc el dia 12 de desembre de  15:OO a 17:OO. 

4. La realització d'alguna de les proves parcials implica que la qualificació final de  
I'assignatura no podra ser de 'no presentat' encara que no es faci la prova final. 

5. Per poder fer mitjana de les proves parcials amb l'examen final s'hauran de  fer els dos 
examens parcials. 

6. En cas de realitzar-se les proves parcials, cadascuna d'aquestes constituira un 20% d e  la 
nota final mentre que I'examen final en constituira un 60%. Si el resultat final d'aquesta 
mitjana ponderada és inferior a la nota de I'examen final, la nota de I'assignatura sera la 
nota d'aquesta prova final. 

7. La nota mínima de I'examen final per a poder fer mitjana amb les notes de les proves 
parcials és de 3.5. 

8. Si s'ha suspes I'assignatura a la primera convocatoria pero la mitjana dels dos parcials és  
superior a 5, aquesta mitjana ponderara en la nota de la segona convocatoria en els 
mateixos termes establerts en el punt 6 per a la primera convocatoria. 

9. En cas de no realitzar-se les dues proves parcials la nota de I'assignatura sera la d e  
I'examen final. 


